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அOLPைர 
 

இ�ைறய இல�	ய உல	� கைத 
எ�ப� ப�ேவ� வைகக�� வள��� 
வ�	�ற�. இ�ைறய வா��� �ைற 
மா!வ�" #ைலைம$� �%தக வா��� 
எ�ப� &ைற�� '�ன) வா��� 
வள��� வ�	�ற�. இ�#ைல$� த"* 
கஞ� மா.கா��� அவ�க�� கைத% 
ெதா&�� ெகா./ வ�வ� 'க0 
�ற�பான ெச23. தன� �த� 
ெதா&�ைப� ெகா./ வ�" கஞ� 
த�ைன% தா� சா��த இ�த உலைக� 
பா3%த ெச23கைள �த�ைமயாக� 
ெகா./ த� உண�ைவ5", ச7க 
உண�ைவ5" ெவ��ப/%358ளா�.  
 

இ�ைறய த'ழேன ! 
உற;	ய� ேபா�" 

உ3%3/வா2 ! 
�3ய வரலா=ைற 

அ�#ய� பாட%3� ேச�%�/ ! 
இ�ைறய த'ழேன ! 



ந" ைக$� உ8ள� 
த'@ன வள�0� ! 
தைல #'�ேவா" 

தைலகண" இ�லா ெநAேசா/ ! 
 
“யா� எ�� க./*C” எ�)" கைத 
'கE" ஈ��� ெகா.ட கைத. 
இவைன% ெதG�� ெகா8வ� 'கE" 
அவ�யமான ஒ�� எ�� கஞ� 
I�வ� 'கE" அ�ைம.  
 
“எ�)$�” எ�)" தைல�*� தா$� 
தJ% த�ைமைய� 
,  

கட� கா=!� உ��வாச" 
கடEைள� ேபா� ெகா/%தா2 Kவாச" ! 

க�வைற$� Kம�தா2 ப%� மாச" ! 
க.க8 கல;க0 ெச�றாேய ம�ம ேதச" ! 
 
ம�*ற எ�)" 7�� வG� கைத 
அ�ைன$� அ�ைப5" வLைய5" 
ேம�ைமைய5" எ/%�� காM/	ற�. 
“நM�” எ�)" கைத வGக��,  
 



உ� 70K� கா=ைற5" 
உ� ய�ைவ வாசைனைய5" 

3�"ப� ெப�ேவனா?? 
 
எ�)" வGக8 ேதாழJ� 
ம	ைமைய5" உறைவ5" ள�&	ற�.  
 
“*G�ைலேய” எ�)" தைல�*�,  
 

ந3 ம.ேணா/ ேபா&" 
வாO�ைக ேகM	ேற� ! 

*GயாமL��க ! 
கட� ந"ைம� *G%தா� 

கவைல ேவ.டா ! ச	 
P./" மைழயாக% ெதாட�ேவா" !! 

 
இ�கைத இய=ைக$� வ@கைள5" 
வாO�ைகைய5" நம�&0 ெசா�L% 
த�	�றன. “வசா$$� �யர"” 
எ�)" கைத$� உழவJ� மன 
#ைலைய5" வாOைவ5" �%தG�	றா�.  
 

உர%ைத� ேகMேட� ! 
பண%ைத� ேகMடா2 ! 



ெகா/%ேத� ! 
உணைவ� ேகM	றா2 
பண%ைத� ேகMடா� 
ேபர" ேபK	றாேய !! 

 
த�ைதைய� ப=!ய கைத$�,  
 

அ�� Pைசைய ம@%தத=& 
எ�ைன அC%தாேய 

இ�� Pைசைய ம@�க வ�	றா�க8 
ப/%��ெகா.C��	றா2.. 

எ��"  
ம.Q� �R மJதைன% 3�)ேம 

மJத� ! �Rைவ% 3�ற 
Pைன% 3�)வா� ! 

இைவ வாO� 3 ! 
 
எ��" மJதேனா/ *ற உ$�க�� 
#ைலயாைம த%�வ%ைத� பட"*C%�� 
காM/	றா�.  
 

ப%� ேப��&0 ேசா� ேபாMடா 
கடE8 எ�� ெசா�னா;க 

ெமா%த உல&�&" ேசா� ேபாMடா 



ெவவசா$�) ெசா�னா;க ! 
எ��"  

இவ� வா2 ெகா�ப��க� 
ப�S� ேகMக�ைல ! 

ைத ைத�க% 
த.T� ேகM	றா� 

 
எ��" வசாய ம�க�� 
இ�!யைமயாைமைய� I�	�றா�. 
ேம=காU" கைதக�� ��ப!5" 
பா;&", தா2ைம$� மக%�வ�", 
த�ைத$� க�ைண5" ெவ&வாக0 
KMட�பM/8ள�. இவ=ைற எ�லா" 
பா��&"ேபா� இைளஞ��ேக உGய 
�C��" �ய=�5" பாராMட% த�க�. 
நVன க�கேளா/ கால" கட%�" 
இைளஞ�க�� ம%3$� இ�3யா� 
எ3�கால%ைத0 ��3�க� ICய அ!E" 
ஆ=றX" ெகா.ட ஒ� இைளஞய 
கஞைன நா" எ�ேலா�" ெகா.டாட 
ேவ./". இவ� இ�ன�" பல 
கைதக8 எR�வேதா/ ெசய� 
தைலவராகE" ��ேனற எ�லா" வ�ல 



பர"ெபா�8 �ைண #=க 
வாO%�	ேற�.  

 
இ�ப<��  

ேபரா. Rைனவ�. ப. RAக�  
த�TPைற தைலவ�  

V.ேகா ைவணவ� க�X�  
ெச�ைன – 600106 

 
 
 
 

  



வாசக� ேப];ேற�   
 

த'Oெமா@ த�)8 3ன�" அழகான 
ஷய;கைள� ���*%�0 
ேச�%��ெகா./ தா� வ�	ற�. 
&!�பாக கைத வCவ%3� 
தன�ெக�� அ� ெகா./8ள 
இல�	ய% தர%ைத ேவ� எ�த ெமா@5" 
இ�வைர$� ெகா8ள�ைல எ�ப� 
நா" அைனவைர5" ெப�ைம�படE" 
ய�பைடயE" ெச2	ற�. கைத 
எR�வ� ஒ��" ெசா�வ� ேபால 
அZவளE Kலப" 	ைடயா�. "எ� 
கைத ?" எ�� ேகMட கால" ெச�� 
"எத=&%தா� கைத ?" எ�� னE" 
கால" வ��Mட�. இ�#ைல$� 
ெசா=கைள� ெகா./", \Gய ஓைசக8 
ம=�" க=பைனகைள� ெகா./" 
மாய;க8 ெச25" கஞ�க�� 
வGைச$� இ�� இ�ெனா�வ� 
ேச��3��	றா�. எ� ந.ப�, ந�ல 
ப.பாள� மா.கா�%3�. 



அவG� இ�த� கைத% ெதா&�ைப 
�தL� பC%தவ� எ�ற �ைற$� 
�லவ=ைற உ;கேளா/ ப	��� 
ெகா8	ேற�. ����� உண�0�கைள� 
����� பாQக�� ெகா/%3��	றா�. 
�%தக%3� தைல�*ேலேய த� 
உ8ள%ைத ைவ%�Mடா� இ�த� 
கஞ�.  
 
              "ேவ�ைக" எ�ற �ற�தெதா� 
உண�0�ைய இ�த% ெதா&�*� 
ெபயராக0 ^MC$��&" இ�த� கஞ� 
உ.ைம$� ேவMைக '�கவ� தா�. 
தா2 ெமா@யான த'@�பா� ெகா.ட 
ேவMைக ேதச%3� P� ெகா.ட 
ேவMைக உறEக�� P� ெகா.ட 
ேவMைக நM��&% ேதைவயான 
ேவMைக இய=ைக$� பா� ெகா.ட 
ேவMைக ஊ�க" த�வத=கான ேவMைக 
காத� ச7க" ம=�" தைலவ�க8 
காMCய ேவMைக எ�� இவ� 
கைதகைள அ/�	ய தேம 
ய�க%த�க ஷயமாக இ��	ற�.  
கைதகைள இவ� பைட%3��&" 



த" இவ� பC%3��&" த%ைத% 
ெத�வாக� காM/	ற�. ைவைக ந3 த�த 
கைத% ெத�றலான க�ேபரரK 
ைவர�%�� கைதக�� இவ� 
ஊ!% 3ைள%3��	றா� எனலா". 
7ைல �/�	ெல�லா" அவர� பாQ 
தM/�பM/ இவைர5" அவைர5" 
உய�%�	ற�.  
தன� 3ன நாேளMC� எR�வ� 
ேபாலE", ந.பேரா/ சகஜமாக� 
ேபKவ� ேபாலE" இவ� கைதக8 
எதா�%த%3� உ�வமாக ள;&	�றன. 
இதைன� பC�க எ/%த கண%3� ஒேர 
70சாக� பC%� �C�&" அள=& 
ஆ�வ" &ைறயாதவா� 
அைம%3��	றா�.  
  
த'O� ப=� எ�ப� த'O� கஞ� 
அைனவ��&" இ��&" ஒ� 
இ�!யைமயாத உண�E.  
�ல"ெபய��த த'ழG� ேசாக%ைத 
இ�பC0 ெசா�L ந"ைம5" 
உ��&	றா� ! 
 



உ8ள;ைக ேரைகயாக 
அ@யாமL��க ேவ.டா" 

ெந=!$� ச�தனமாக 
ஒேர நா�� அ@�காa� !" 

 
இவ� இைட$ைடேய ைவ%3��&" 
யா� எ�� க.ட!யE" எ�ற ப&3 
bவார�ய%3� உ0சமாகேவ இ��	ற�. 
ஒZெவா��" கட�	�ற ேவைள$� 
அ/%ெத�ன அ/%ெத�ன எ�ற 
ஏ�க�" ைடைய அவேர ெசா�ன�" 
இைத M/Mேடாேம எ�ற அசM/0 
�G��" தானாக% தவO	ற�. அழகான 
உற� #த�சன;கைள� கைத$� 
ப3�	றா� கஞ�.  க�dG நMைப5" 
அ�த ந.ப�கைள5" ெபG�" 
ேந�%3��&" கஞ� அவ�கள� 
*Gைவ #யாய�ப/%�" அழைக� 
பா�;க8 
 

க�dG எ�ப� 	ைள ! 
நாேமா அ3� உ3�" இைல ! 

ஒZெவா� ேம மாத%3X" 
உ3ர%தாேன ெச25" 



கச�பாக இ��&" *Gைவ�ேபால 
ஒZேவா� ெம25" ! 

 
வாO�ைக எ�னெவ�� கஞைர� 
ேகMடா� இ�பC0 ெசா�Xவா� ேபால... 
 

 
வாென�ப� *ைறைய5" 

பகலவைன5" 
மா=! மா=!% த�" 

வாOெவ�ப� இ�ப%ைத5" 
��ப%ைத5" 

மா=! மா=!% த�" ! 
 
காத� ப&3$� #ைனE� க%35" காத� 
AஞாJ5டனான உைரயாடX" 
�G�கE" ��3�கE" ைவ�	�ற 
அ=�த;க8. ��ன0 ��ன� 
கைதகளா� காதேலா/ 
தாeமஹாைல5" ேச�%ேத அைச�	றா�. 
த=ெகாைல�& எ3ராக� கஞ� கைத 
ஆ5த%ைத% g�	� காM/" த" 
உய��� ேநா�க% த�க�.  
 



காதெல�ப� 
ப�வ� *ைழ ! 

இத=& 
உ�)$ரா ைல 

 
த=கால%3� கைதக�� வா���" 
ேந���" ெவ&வாக &ைற�� வ�" 
ேபா3X" கா��� ேபா�ற ����� 
எR%தாள�க8 அதைன% g�	 #�%3� 
கைதயா� உலக ம�கைள ர��கE" 
��3�கE" ைவ%��ெகா./ தா� 
இ��	றா�க8 எ�ப3� எZத ஐய�" 
இ�ைல. தன� க�J� �%தக%ைத� 
பைட%3��&" எ� ந.ப� இ�)" 
#ைறய பC%� இைத ட% தர%3X" 
வள%3X" �ற�த பல �%த;கைள� 
பைட�க வாO%�மா� எ� பராச�3ைய 
நா� ேகM/� ெகா8	ேற�. வாOக த'O 
! வாOக கைத ! வாOக பாரத" !  

 
ஓB ச�� 

 
�தக இளaக�  

�ேவ�பார� 



வாTP�க�  
 

ைவர�%3� தாச� இவ� !  
இய=ைக அழ	� ேநச� இவ� !  
இளைம$� �%தக" �ைன�த 
இளவJவ� !  
இய=ைக$� ப=� ெகா.ட �லவJவ� ! 
 
\� 3�%த0 ��தைன ெகா.டவ� இவ� !  
��3�க ைவ�&" �=* இவ� !  
காத� கைத ஊ=� இவ� !  
க�*%த�க�� Kவாச� கா=� இவ� ! 
  
எ�ைமயான க வC�பவ� இவ� !  
வLைமயான வG$� �C�பவ� இவ� !  
ஒ%த i� பைட%த எ" மாணவ�  
இ�)" ெகா%� i� பைட%3ட  
வாO%�	ேற� !  

 
Rைனவ� க�ஞ�. Pள� உமாப�  

உத� ேபரா��ய�  
P.ேகா ைவணவ� க�X� 

ெச�ைன – 600106 



எ�cைர  
 

உdள�ெலeLத �P உண�f� இP 
உdள�� உண�ைவ� 

�றB தdgB 
�P Rயh� இP 

ஆதரைவ தL�"க த�T ெநjசaகேள !! 
 
���கைதக8 �ல" உ8ள� க�%ைத0 
ெசா�ல #ைன�&" இ�த கஞJ� 
கைதக8 பC�க கா%3��&" அ�� 
உ8ள;கj�& வண�க". 
���கைத$� ப�ேவ� கஞ�க8 
ப�ேவ� க�%�கைள ��ைவ%த *ற& 
இவென�ன ெசா�L /வா� என 
#ைன�	k�களா. ஆ" உ�ைம தா� 
ஒ%��ெகா8	ேற� ���க�%ைத0 
ெசா�ல�ைல ஆனா� ��ைமயான 
�ைற$� ெசா�L$��	ேற� எ�� 
#ைன�	ேற�. எனேவ உ;க8 ��ேன 
இைத0 சம��*�	ேற� பC%த *ற& 
உ;க8 க�%ைத ெசா�X;க8; தவ�க8 



இ��*� ம�J%� /;க8. 
இZட%3� நா� �ல��& பMட ந�! 
கடைன ெசா�ல #ைன�	ேற�. �தL� 
இைறவ)�& இ�*ற த�தைம�&. 
அ/%� எ� ெப=ேறா��&. எ�ைன 
ெப=� வள�%� ஆளா�	 உல	� ஒ� 
ந�ல மJதனா�	யத=& .மாதா *தா &� 
ெத2வ" எ�பா�க8 அZவGைச$� 
எ�)ைடய ஆ�Gயரான �ைனவ� 
�.உமாப3 அவ�கj�&. ‘‘ஊ�க" 
ஒ�ைற த�தா� ஊ�& =பவ)" 
ேத�& =பா�’’.எ)" வாL$� 
வா2ெமா@�	ண;க எ�ைன 
ஊ�க�ப/%3ய எ� ஆ�Gய��& ந�!. 
அ/%� எ� மான\க &�வான 
க�ேபரரK ைவர�%� ஐயா 
அவ�கj�& ந�!. இவG� இ�த 
க$� ேத� Kைவ$னா� நா� �%தக" 
�ைனய ைள�ேத�. அ/%� எ� 
ந.ப�களான ேவ�பார3, ேஹம�%, 
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இ�ேபா� க.க8 கல;&	ற�  
�ைட�பாயா | ? 

 
எR�� வா எ� அ�பா ! 
P./" *ற�� வா எ� அ�பா !! 

 
 
 

 

  



மc 
 

அழ	ேய | ேபரழ	ேய | ! 
எ� #ழX" | !! 
உன�& ழX" நா� ! 

 
உ� கா� ெகாXK  
இைளயராஜா இைச ! 
|ேயா #5MடJ� 
�~��� ைச ! 

 
கவ�	றா2 கவ�	றா2  
#லைவேய | கவ�	றா2 !  
வள�	றா2 வள�	றா2  
க.க8 பா�%தபC வள�	றா2 ! 

 
*GE பல க.C��	ேற�  
வL%த3�ைல ! 
எ� இர.டா" தாேய !  
வL�	ற� இ�� உ�னா�  
உ� *Gவா� ! 

 
எ� மன"  



வLைய மைற�	ற� ! 
ஆனா� 
க. எ�)" எMட�ப�  
க.Tரா�  
காMC� ெகா/�	ற� !  

 
கMடெபா"ம� வா8பMடாX"  
எ�Jதய" தா;&" ! 
மகேள ! 
எைன M/ | ெச�றா�  
அ3� உ$� |;&" ! 

 
 

கடE�ட" ேவ.C�ெகா8 த;கேம 
!  
ேவ.Cனா� எ�)$� 
உ� க�வைற$� த;&ேம !  

 
இ�த% த�ைதைய  
ஏ=��ெகா8ளC தாேய !! 

 
எ� க�லைர�&� *�  
உ� க�வைற$� !! 

  



மr tற� 
 

நா� *ற�&" ேபா� தாேன 
|5" *ற�தா2  
ம� *றெய/%� ?  
அ"மா !! 

 

 

 

 

 

 

 

  



t�P ��டா�கேள ! 
 

கா�க8 |MC  
உற;கE" இட'�ைல  ! 
ைகக8 கMC�  
கைத ேகMகE" �Cய�ைல !! 

 
ஓGட%3ேலேய  
தJேய  
அைம3யா2 இ��	ேற� ! 
இ��த இட%3ேலேய  
உணைவ ெப�	ேற�!! 

 
உல	ேலேய  
இ� தா� �ற�த வ&�பைற ! 
இ;& க=ப� தா�  
கMைட$� ேபா&" வைர !! 

 
இ;	��� ேபாக  
வர�ைல மன" !  
இ;ேக இ��க�  
கடE8 ெகா/%தேதா ��i� 3ன" 
!! 



 
எ�ைன இ;	��� *G%� 
Mடா�க8 
*G%ததா� கத! அR	ேற� 
ஒ�வ� �G%�� ெகா./ வ�	றா� 
ஏேதேதா ெச2ய  
உ�8	ற� கால" 
#ைனE வ�த�" தா� ெதG	ற� 

 
�G%த� த�ைத 
நா� இ��த� 
தா$� க�வைற எ�� ! 

 
 
 
  



தLைத தாலா�" 
 

அைச	�ற அழ& �%3ரேம ! 
உ�ேமJ �R�" ப%3ரேம ! 

 
எ�&�3$� *ற�த பவள �%ேத ! 
உ� பாச%3= �C�ைல உலக 
ெசா%ேத ! 

 
ஆ�ராேரா ஆராேரா  
ஆ�ராேரா ஆராேரா !! 

 
த�ைத பா/" தாலாM/ ! 
தவR" #லேவ தைலயாM/ ! 
தவைன0 �G�ேபா } ெமாM/ !  
மழைல ேப0ேசா ேத�ெசாM/ !  

 
ஆ�ராேரா ஆராேரா  
ஆ�ராேரா ஆராேரா !! 

 
உ� �G�ைப வாடைக�&  
எ/�&ேம மைலய� ! 
உ� ேமJ வாசேமா  



3ர.ட பால� ! 
 

| அ�ைப மM/" அ��&"  
ஆ.டவJ� க� !  
|ேய எ� &/"ப� ேகா$L�  
தJ இைற ! 

 
ஆ�ராேரா ஆராேரா  
ஆ�ராேரா ஆராேரா !! 

 
 
 
 
  



நM� 

இnu�ைல கவைல 
 

ைதைய� ேபால ஆர"*%ேதா" !  
ழ� வ�" வைர வ��Mேடா" ! 
னாC பல i� ேகாC  
வாO�� Mேடா"  ! 
இ���" உ� ேதா8கைள� *Gய  
வர�ைல மன" ! 
இதய" �C�	ற�  
இர.டா$ர" �ைற  
இJ உ�ைன� கா.ேபனா 3ன" ?  

 
அ�"� Pைச58ள  
எ� த�ைதயாக #ைன%ேத� ! 
இ���" எ� ைககளா�  
பல�ைற உ�ைன அC%ேத� ! 
உ� �0K�கா=ைற5" 
உ� ய�ைவ வாசைனைய5"  
3�"ப� ெப�ேவனா ?? 



 
இJ ைதயாக மா!/ேவா"  
ைத�3/ேவா"  
3�"பE" வள��3/ேவா"  
இZவா� இ��3/ேவா" 
இJ$�ைல *GE !! 

 
3�"பE" ேகாடா! எ)" *GE 
ந"ைம *G%தா� ம.ணாக 
மா!/ேவா" 
இJ$�ைல கவைல ந.பா !! 
 
 

 
  



;ைளu� உ��Lத இைல 
 

ந.பா !! 
உ� இதய%3� பல 
5க;க8 வாழவா ? 
உ� அ�*=& ��னா� 
எ��" Vழவா ? 

 
ஏேழR ெச�ம%3X" 
உ� ந.பனா20 ேசரவா ? 
உ� ெநAச%3� அழ	ய 
#ைனேவா/ ஊறவா ? 

 
த=சமய� *Gவா� 
கவைல ெகா8ளாேத ேதாழா ! 
உ� க.க�� க.T� 
எைன� ெகாM/	ற� ேதளா2 ! 

 
ேமக" M/ மைழ *G�தாX"  
ஆயா	 ேமக%ைத0 ேச�மடா ! 
இ�*G� காய"  
\�	ர" ஆ�மடா ! 

 



ேசா��� டாேத ! 
ேசாக" ெகா8ளாேத ! 
3யாக" ெச2தா� தா� 
அ/%தபாைத ! 

 
க�dG எ�ப� 	ைள ! 
நாேமா அ3� உ3�" இைல ! 
ஒZெவா� ேம மாத%3X" 
உ3ர%தாேன ெச25" !  
கச�பாக% தா� இ��&"  
*Gைவ�ேபால ஓZேவா� ெம25" ! 

 
வாO� ��	ய ப&3 இ�! 
*GE ! அைனவ��&" ெபா� ! 
நM*ெல��" *GE இ�ைல ! 
இைவெயா��" �!E இ�ைல ! 

 
கவைல ெகா8ளாேத ! 
உல	� உ8ளவைர 
உைன #ைன�ேப� ! 
எ� உலக"  
| எ�ேற  
உ�ைன அைண�ேப� !! 

 



t���ைலேய 
 

ந3 ம.ேணா/ ேபா&"  
வாO�ைக ேகM	ேற� !  
*GயாமL��க� 
கட� ந"ைம *G%தா� 
கவைல ேவ.டா" ச	 ! 
P./" மைழயாக% ெதாட�ேவா" !! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



ேதாwகேள கரaகd தAx�களா ? 
 

ேதா@கேள !!  
ேதா�க8 பல க./ Mேட�  
ேதா@கேள !!  
�ேராக" பல ெப=� Mேட� !!  

 
மரெமா�� 	ைளக8 பல 
ெகா8ளலா" 
ஆனா� ேவG�! #=கா�  
அ�ேபால நா� ந.ப� பல 
ெகா8ளலா" 
உ;க8 �ைன$�! 
ெவ=!$�ைலேய !! 

 
ந"*ேன� பல கைளகைள� 
*றக!�ேத� அ�த �ேராக% 
�ைளகைள�  
கால" வைர$� ைகக8 த�V�களா 
?? 
காய" அக=ற� கர;க8 த�V�களா ?? 

 
ம�J� �R  



மJதைன% 3�)ேம  
மJத� �Rைவ%3�ற  
Pைன% 3�)வா�  
இைவ வாO� 3க8  
இைதய!யாம� ெச2தா� பல ச3க8  
இைத0சG ெச2ய ேவ./"  
உ;க8 ம3க8 !! 

 
அத=காகேவ)"  
கால" வைர$� ைகக8 த�V�களா ? 
காய" அக=ற� கர;க8 த�V�களா ? 
 

 

  



yzB நBt ��டாயா ? 
 

ேதா@ேய ேதா@ேய ! 
�ட�க8 ேப0ைச ந"* Mடாேய ! 

 
உ�Jட" நா� ேப�ய  
நM*� உைரகைள எ�லா"  
காத� வசனமாக #ைன%தவ� 
தா2 மக� உறைவ5"  
தவறாக #ைன�பாேனா ? 

 
உைன% தாெயன� பல�ைற  
மன3� உைர%ேத�  
எைன |$�� பல�ைற  
உைட�காம� உைட�	றா2 ! 

 
| வ�வாெயன� கா%3��ேப�  
எ� க.ேன 
கைட� வைர$�ைல 
எ� க�லைர$� ! 

 
உ� க.Tரா�  
எ� க�லைறைய�  



கR டாேத 
 

உ� �G��� }�களா�  
அல;கார" ெச2� M/� ேபா !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



வசாய" 
ம=�" இய=ைக 

ஏைழ உழவ� 
 

ப%� ேப��&0 ேசா� ேபாMடா 
கடE8) ெசா�னா;க ! 
ெமா%த ஊ��& ேசா� ேபாMேட� 
வசா$) ெசா�னா;க ! 

 
ஒ%த நாj  
ப%� �பா2 ச"பளேம த�தா;க ! 
ம%த நாj ெமா%த�" தா�  
பMCJ தா� ெசா�னா;க ! 

 
உரெம�லா" ேபாடாம  
#லெம�லா" வள��ததடா 
நா� #ல��) ெசா�னெத�லா"  
ெவ�" க�லாக இ��&�டா ! 

 



வ$� எ!5தடா 
எ� வ$� எ!5தடா  
எ� வ$%�0 ^/ பM/�  
&ளெம�லா" &ைற5தடா ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



�வசாu 
 

தா$� ம� உ�வ" 
இவ� தானடா 
இ���" இவைன� ெகா�வ� 
ஏனடா ?? 

 
இவ� வா2 ெகா�ப��க�  
ப�S� ேகMக�ைல  
இவ� ைத ைத�க%  
த.T� ேகM	றா� ! 

 
உைழ%தா� உயரலா" என 
அ!ஞ�க8 I!ன� 
அ�பCயானா� இவ� அைட�3��க 
ேவ./" வாJ� உ0ச" 
ஆனா� இவ� அைட�தேதா 
ெப�" பAச" ! 

 
கடE8 எ�Jட" வர" ேகMடா�  
உ$� ெகா/%� உ$� எ/�&" 
வர" ேகMேப� 

 



	ைட%த�" உழவைன� ெகா�ேவ� 
! 
இ�லா அவன� அ�ைமைய  
|;க8 உண��த *� 

 
உ$� ெகா/�ேப� அவ)�& ! 
அவ� காL� Rேவா" நா" 
உணE�& 

 
அவ� தா2 தாேன,  
உணE த�வா� 
கவைல� படாேத எ� பாரதேம !! 

 

  



{யாய த�மB  
 

ைதைய ேகMேட� 
பண%ைத� ேகMடா2 
ெகா/%ேத� ! 

 
உர%ைத� ேகMேட� !  
பண%ைத� ேகMடா2  
ெகா/%ேத� ! 

 
உணைவ� ேகM	றா2 ! 
பண%ைத� ேகM	ேற� ! 
ேபர" ேபK	றாேய ! 

 
இ���" உணைவ% த�	ேற�  
உணE ைள�த இட%3ேல  
எைன5" ெகா�� �ைத�	றாேய ! 

 
மாJடா !!  
இ� எ�னடா #யாய" ? 
இ� எ�னடா த�ம" ? 

 
 



இL�ய RPெக|B� 
 

உலக%��ேக ேசா� ேபாMட 
}'யடா இ� 
உழவ)�ேக ேக/ ெச25" 
}'யடா இ� 

 
ந�LெயX"� 3�ன நா2 Iட 
ந�! மற�ப3�ல ! 
நாX ேவைள5" வா;	% 3�ற  
மJஷ)�& ந�! உைற�ப3�ல  
உழவ)�& ந�!5ைர�ப3�ல ! 

 
ந�! எ3�பா�%�  
அவ� உணE" ெகா/�ப3�ல 
நம�& ெச2த ேசைவ�&  
அவ� பல)" ெப�வ3�ல 

 
உ.ன உணவ�%த அவைன  
யா�" வாழ/வ3�ல ! 
உ$� வாழ/வ3�ல !  

 
வசா$க�� த=ெகாைல 	த"  



இ�3யால அ3க" !  
இ�3யனாக இ��பவ)�&  
இ� 'க�ெப�" அ�;க" !  

 
அ�;க%த எ�லா" மற0��	M/  
அைம3யாக இ��காேத !  
அ/%த தைல�ைற உ�பத=&  
உணேவ 	ைட�காேத ! 

 
@%3/ ேதாழா @%3/  
@�காC� உ� க�ைவ 
அ@%3/  
உண�லாம� இற�பைத ட  
உடX�&8ேள இற�கலா" ! 

 
வசா$க�� த=ெகாைல 
&ைறயM/ேம 
ந" ேதச%3� இR�& மைறயM/ேம 
!! 



ஓ� ஆz�காலB 
 

மைழ இ�ைல 
ஊைர M/0 ெச�லE"  
மன'�ைல ! 
இ���" ெச�	ேற� ! 
மைழ வ�தா�  
ெகா./ வா எ�ைன� *ணமாக 
�ைத%த இட%3�  
மரமாகேவ)" வாOேவ�  
இ�)ேமா� ஆ5Mகால" ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



யா� எ�r கsட}ய~B 
 

இவ8 
�� '�L அள�  
ெவ8�யாக Rவா8 ! 
இவ8 
எ� அ;க%ைத� 
க/" க8�யாக% தREவா8 !!  

 
அழ& இளவர� 
ம$L� நடன &� ! 
இவ8 அ3க" பMடா�  
இ�"*� ஏ�" �� !! 

 
இவj�&" ஐb	G'=&"  
எ��" ச.ைட  
இவ�க8 இ�வரா� 
ச�$� #ர"�ெம� ெதா.ைட  

 
இவ8 ெகாMCனா� தா�  
ல;&கj�&% தைழ  
அட ! இவ8 தா� !  
ெச�ைன$� டா�  
ெகாMCய மைழ !! 

 



�ைல�� வாa;ய அைல 
 

ஆ$ர" ஆ$ர" 
*ண;க8 ெபா��	ேனா" !  
க.T� காMடாம�  
மன;க8 இ��	ேனா" ! 

 
எ;ேகா ேகMட�,  
தா$� கதற� !  
எ;ேகா ேகMட�,  
ேச$� &�ற� !  
தா$� கதற�, 
ேச$� உடலா�  
ேச$� கதற�, 
*ண;க�� 3டலா� ! 

 
Kனா' ! 

 
கடE8 ைளயாCய 
ைளயாMடா ? 
இ�த 
எம)" இய=ைக5" 
ஒ�IMடா ? 



 
Cச"ப� இ�ப%� நா�& 
க��� 3ன" எ;கj�& ! 
*ண;கைள� &%த 
உலக ேகா�ைப உ;கj�& ! 

 
இலMச� *ண;க8  
&�தன கட=கைர ஓர"  
K/காMC� இட'�லாம�  
அRதேதா பல வார" ! 

 
எ%தைன ெவ8ைள0 ேசைலக8  
ெகா/%� Mடா2 ? 
எ%தைன &/"ப0 ேசாைலக8  
அ@%� Mடா2 ? 

 
உ�ற� 
P�கைள உ.டத=&, 
எ�ற� மழைல%  
ேத�கைள உ.டாேய ! 

 
உ�ற� பல'�க V0Kகைள  
இ�த� �R �0�கைள  
அ@�க� காMCனாேய ! 



 
ேத�ய �த%3=&  
அைனவ�" அைசயாம� #=பா�  
உ� ேத�ய �த" ெசா�  
| வ�தா� ! பா/	ேற� !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



தத ேதாB 
 

த%த�%ேதா" மைழெய)"  
சக3 |G� ! 
இ�)" ேபாட�ைல சாைல  
சGயான தாG� ! 

 
அ�� உலக" அ@�த�  
2ஆ" உலக�ேபாG�,  
இ�� ெச�ைன அ@�த�  
ெப�	ய |G� !! 

 
VMC=& அ�	� வ�த� பட&  
எGய ைவ%�"  
எGய�ைல ர&  
பறைவ�ேபா�  
	ைட%3��தா� இர.Cற&  
பற�3��ேப� நா)" பல ெபாR� 
!! 

 
 
 
 



�PB ந�rB tற�தர வாரா 
 

�Mடா8 மJதா 
இய=ைகைய �M/" மJதா ! 
மர%ைத ெவM/" மJதா ! 
*�ேபா &C|��&% தM/" மJதா ! 

 
நாைளய ச�த3 
வாO�3ட ேவ./ேம 
&C�பத=&� பலந3 
இ��3ட ேவ./ேம ! 

 
காG ெத�ெப�ைன  
பாலாெற�றா� பார3  
இ;	�ைல$��  
உ��பCயாக ஒ� ந3 ! 

 
மைழைய மM/"  
ந"*$;& வாO	ேறா"  
மர%ைத ெவM/வதா�  
அ3X" Iட% ேதா=	ேறா" ! 

 
'�சார" த��"  



ைகைய�கMC� ேகM	ேறா" 
த.T� 
மர%ைத ெவMடாமL��தா�  
தானா2 ேச��3��&" இ�|� ! 

 
*8ைளைய� 	8j"  
'�க;க8 இ;ேக தா� !  
*�� ெதாMCைல ஆM/"  
நCக�கj" இ;ேக தா� ! 
 
ெபய��&% தா)8ள�  
"மைழ |� ேசகG��% ெதாMC"  
மைழ வராமL��க  
மJத� மர%ைத அ@�	றா� 
ெவMC ! 

 
ேபா�" மJதேன ேபா�"  
இய=ைகைய ேமா3ய ைளயாM/ !  
*�� அவ8 பா/வா8  
மரண% தாலாM/ ! 

 
அத=&�� 
உ� aய ெசயX�&� 
ேபாMCெடா� }M/ !! 



யா� எ�r கs"t< 
இவ8 ஒ� 3�C! 
&ைறவான ெவ�0ச" 
அ3கமான மண% �க8 !! 

 
இவ8 மா�*�  
ெகாC நாMCயவ� அெமG�க�  
இவேள வாJ�  
வMட அG�க� ! 

 
இவ8 �க%3� இ�ைல கைற  
இவேள மனைத% 3�/"  
#லE� *ைற !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



கா�<� கsv� 
 

ஆலமர" அR� �C�&�;க ! 
ேவ�பமர" ெவ"*�	ட�&�;க ! 
இ��*)" இைவ அய�நா/ 
பற�&�;க ! 
அரசா;க" இைத�பா�க மற�&�;க 
! 

 
கட�Kறா கறAK  
க�வாடா ஆன��ேபா�  
காெட�லா" கைறAK  
ெவ�"Iடா ேபா&�;க !! 
இதனால ல;&கj�ேகா  
ெப�"பாடா ஆன�;க ! 

 
இய=ைக% தாேயாட  
ேசைலைய� 	@�காa;க  
இ��	�ற இய=ைக #ய3ைய5"  
K%தமா ஒ@�காa;க !  

 
அJேமசJ� காMைட�  
காண ைவ�காa;க 



*�� இய=ைக$� ேகாவ%தா�  
அவைளேய ப@�காa;க ! 

 
இய=ைக$� வ$�0KMடால  
காெட�லா" எ!5தா ? 
�ல கள�*ர�க8 அலM�ய� 
ேபா�கால 
காெட�லா" மைற5தா ? 

 
கடEேள உ�ேனாட 
க.U�& இெத�லா" ெதG5தா ? 
ெதG�த ேபா3X" 
தவெறா�ேற)" &ைற5தா ?? 

 
 
 
  



வ��;றP தாேய 
 

தாேய உ�ேனாட &ழ�ைதெய�ன  
அ@%��ெகா.ேட இ��கா;க !  
இைதெய�லா" த/�காம  
VMC=ெகா� இலவச"  
அர�ய�வா3 ெகா/%தா;க !  
 
அய�நா/ அ)�* ைவ�க  
ர"ப%தால எைன அ�%தா;க !  
மைழ�கால" வ�தாX" ெவ�க 
தா;காம  
ெவ$ல%தா� ெபா�%தா;க ! 

 
VMC=ெகா� மர" வள��க  
ெசா�L0K ச�கா�  
இைத0 சGயாக ெசAச�  
இ;கதா� எ%தைன ேப� ? 
 
நா;க தா� உலக%3� ஆQ ேவ� 
எ;க தா� இ��&  
எ;கைள அ@�காத ஊ� ? 
இJேமX" எ;கைள அ@0K�  



ேபாடாa;க I� ! 
 

ம�கMெதாைக மM/" &ைற�காம 
மரமாக *ற�த எ;கள� &ைற0\;க 
மJதேநய'�லாம 
ம.Qட'��� எ;கள� *G0\;க ! 
 
மானேம$�லாம 
எ�Jட'��� பழ%ைத பG0\;க !  
VM/மைன�காக எ;க$ன%ைத 
பா3யா சG0\;க ! 

 
காெலா�) இ��தா Iட  
கடகடெவன ஓC$��ேபா" !  
ைகெயா�) இ��தா Iட  
த=கா�� ேதC$��ேபா"  
 
ேவெரா�) இ��ததால 
ம.Uேலேய மாMC�	Mேடா"  
ேவெறா�)" ெச2யாம  
ம.Uேலேய ஒMC�	Mேடா" ! 

 
ேகாடா! ெகா./ வ��  
எ;கைள% தா� ெவMC��Mடா�   



ேகா�ர" ேபால மாCV/  
எ;களால கMC��Mடா� ! 

 
மJதேநய'�லாம 
ெவMடா3;க மர%த ! 
அ!வாக ேயா�5;க 
இ�த� ெகா/ைமய #�%த !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��ேன=ற"  

இமயB ஏ}"ேவாB வா 
 

தJ% aேவா/ |$��க ேவ.டா"  
aேபால |$��தா� ேபா�" ! 

 
3'ேரா/ |$��காேத - ெநAச%  
aைய | அைண�காேத ! 

 
காைள ேபால உட� பல" 
ேவ.டா"  
க%3�ேபால ம3�I�ைம ேவ./" 
!  
கல;	ய க.க8 ேவ.டா"  
கைறபடாத ைகக8 ேவ./" ! 

 
யாGட�" ெபாறாைம ேவ.டா" !  
.ேபா� �கO ெபறாைம 
ேவ./" !  
*%த� ேபா� அ!யாைம ேவ.டா"  



�%த� ேபா� வா2ைம ேவ./" ! 
 

இZவா!��தா�  
இமய" ஏ!/வா2 ந.பா  
இ�ேபாL��தா�  
மா!/வா2 | ெத"பா2 !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



இல��யB 
 

இலM�ய� பாைதைய�  
அலM�யமா2� கட�காேத ! 
#0சய"  
அைடய �Cயாதத�ல  
இலM�ய" !  
உ�ற� மனேதா மர%3� ப0ைசய" !  
ெகாj%த �Cயாத�  
அ3� உ� இலM�ய" 

 
உ� மனேதா  
ேபாG� I�வா8 
வரலா=!� உைன�ப=!  
எRத ைவ ேபனாவா� ! 

 
#%த" #%த"  
ர%த" உைறய� க%30ெசா� 

 
“அைடேவ� இலM�ய" 
இ�ைல அலM�ய" !” 
எ�� !!  

 



ப<தP ேபாPB பைட�ேபாB ! 
 

ஆலமர ைத | 
ேவகான�த� பாைத | 
| இ�3ய மர%3� ேவ� ! 
உைழ�க� பல ைககைள0 ேச� ! 

 
ேச�%தா� ெப=!டலா"  
ெவ=! கJ ! 
இ�3யா தா�  
வ�லரK நா/ இJ ! 
K�K��*=&�  
பல இலMச% ேதJ, 
எ/%��ெகா8  
ந"*�ைகெய�ற ேதாQ !! 
இ�ேவ ெவ�பவG� பாQ ! 

 
இர%த0 ^MCனா� 
தவ=ைற� ெகாj%� 
உ�னா� �C5ெம�பைத� 
*ற��& உண�%� ! 

 
இ�3ய� ெப�ைமைய� 



ெபMேரா� ைல ேபா� உய�%� ! 
 

இJ மா=ற" ேநர,  
அரசா;கேம |   
இைளஞைன� பQ$� அம�%� ! 

 
 
 
 
 
 
  



வானமா வாT�ைகயா ? 
 

வான" ஒ� மாய" ! 
வாOE" ஒ� மாய" ! 
வ�தாj" பல காய" ! 
வாO�3/ உ�3யா2 |5" ! 

 
#லேவ பல�ைற ேத2	ற�.. 
| ேத2�தா� எ�னடா ? 
வாென�ப� *ைறைய5" 
பகலவைன5"  
மா=! மா=!% த�" 
வாOெவ�ப� இ�ப%ைத5" 
��ப%ைத5"  
மா=! மா=!% த�" ! 

 
இ� உ� அ!E�& எMCனா�  
|ேயா அைச�க�Cயா� காM/ மர" ! 
இைத | உ� ெநA�� ஒMCனா�  
I�ைமயான ேகாடா!ேய உ� கர" ! 

 
�G%தவென�லா" \�ட� உ8ளா� 
! 



அRதவென�லா" ேபா�ட� 
உ8ளா� ! 
எ�� ெவ�"பாேத ! 
உ� #ைலைய |ேய &ைற�காேத !  
#'��� #� ! மன3� ைதGய" 
ெகா8 ! 

 
வாO ! 
வாR" ேபாேத வாOைவ ர� ! 
வாO ! வாO�த *� 
வாO�ைக உ�ைன ர��&" பC ! 

 
வாO�ைகெயன0 ெசா�வ�  
வாO�த த�ண;க8 அ�ல !  
த�ண;கைள% த�த மன;க8 ! 

 
 
 
  



இற�� 
 

ம.Q� 3�ேபா" பல உணEகைள  
ம.U" 3�)" ந"�ட� 
உ���கைள !  

 
மாQ�க" பல த�தாX"  
மைற�த மாயம!ய �Cயாேத !  
ம�3ர" பல ெசா�னாX" 
மா.டவ� 3�"ப இயலாேத !  

 
ேதைவ�ப/" ேபா� 
வ�3ட மாMடா� 
ேதைவ �C�த�" 
எ/%�0 ெச�வா� 
பயண%3� பா3$� 
இற;	ட #ைனயாேத 
பயன" �C�த�" 
வாழ �ைனயாேத ! 

 
*ர"ம� ெகா/%தா� 
வாடைக�& �0K 
ேத3 �C�தா� 



ெம%த�" ேபா0K 
இ� ெதG�த *றெகத=&  
அRைக� ேப0K 

 
*ற�ேதா" இற�ேதாெமன வாழாேத 
சாதைன �Gயாம� சாகாேத ! 
வாR" ேபா� நம�	� ேதாணாேத... 

 
ெசா�	ேற� ேக8 ! �ேந	தா ! 
ஒ�நா8 வாO�தாX"  
பM/��0�ைய� ேபா� வாழடா !!! 

 
 
 
  



�} தவறாேத 
 
ெவCக8 V�னாX"  
பCக8 தா.C0ெச� ! 
&! தவறா அ�Kண� ேபா�  
உ� &!�ேகாைள ெவ� ! 
 
ந" �ய=�க8 யாE" 
எGமைல 
�ய=� ெச2 ! 
ஆயா&" கடலைல ! 
 
உலக" உைன�  
ெகாMC�ெகா�/ தா� இ��&"  
ெகாM/" ைககைள 
 ெவ=!� ேகாடா!யா� ெவM/ ! 
*�ேப உன�&�  
	ைட�&" ைக%தM/ ! 
 
ஒ� ெவ=!�& 
ஒ�பC ��ேன=ற" ! 
ஒ� ேதா��& 
இ�பC ��ேன=ற" ! 



 
ேதா� எ)" ேதJ தா� 
ெவ=!% ேதைன ஊ=�" ! 
இைவ5ன�&% ெதG�த *ற& 
ஊேர உைன� ேபா=�" ! 
 
ந"*�ைகேயா/ �ய=�ெச2 
#=&" ^றாவ�� கா=�" ! 
ந"*�ைக ந.பைன� IMC0ெச� 
உயர" உ�ைன ஏ=�" !! 
 
 
  



ேதாழேன ெவh} நமேத ! 
 
மைலைய g�	/ேவ� எ�றா�  
அ� �ய=� ! 
ெவ�" ைகயா� g�	/ேவ� 
எ�றா�  
அ� V.�ய=� ! 
ள�கேவ �Cயாத  
�3� தானடா வாO�ைக !  
ெவMட%தா� �C5மா  
ெவ�" ைகயா� ேத�ைக ! 
 
ேகாடா!யா� ஒேர #'ட%3�  
ெவMCடலா" 
அ�ேவ �ய=�5" V.�ய=�5" ! 
 
�ல �ைற 7ட� ெசா�வா�  
�ய=�ைய5" V.�ய=�ெயன% !  
��� Mட ெசC5" 
#ழ� தராெத�பா� !  
#ழ� த�த *�ேபா  
கJ வராெத�பா� !  
கJ வ�த *ற&"  



Kைவ$��கா ெத�பா� !  
 
தMC�க@%தவைன% தக�%� / ! 
உ� 3றைம a$னா� 
 அவைன எ!%� / !  
உ� வாO�ைகைய வரலாறாக  
மா=! / ! 
 
உ� தைடைய0 
\ன�ெப�A Kவராக #ைன�காேத !  
�=ெற�"� Iடாக #ைன%3/  
தா.Cடலா" !  
தகர%ைத5" த;கமாக மா=!டலா" !  
ேதாழேன ந"*�ைக ைவ  
ெவ=! நமேத !! 
  



ேபாரா" ேபாரா" 
 
ேபாரா/ ேபாரா/ ! 
ெவ=! ெப�" வைர ேபாரா/ ! 
ெவ=! வ�தாX",  
ெவ!ேயா/ ேபாரா/ !  
ேதா� வ�தாX",   
�Qேவா/ ேபாரா/ ! 
 
ேபாரா/ ேபாரா/ ! 
நாெடா� கா/, 
இர./ கா� ல;&கேளா/ 
கவனமா2 உறவா/ ! 
ைவ%3/ ஒ� ேகா/ ! 
எ�ைற�&"  
அைத% தா.டாம� உறவா/ ! 
எ�ேபா�" ைளயா/ !!  
 
 
 
 
 
 



RP ேவs"B 
 
ெவ=! �%� ேவ./மா ? 
கடL� �O	னா� ேபா�மா ?  
க.Q� ேதCட ேவ./ேம !  
ெவ=! �%�க8 ேதா��ேம ! 
 
��*ெய�ற வா2�*)8  
�%� எ�ற ெவ=!5./ ! 
கடெல�ற வாO�ைக$�  
��*ெய�ற வா2���./ ! 
வாO�� பா�%தா� தானடா  
வா2�ெப�ற ��* 	M/",  
வாழ�ைல எ�றா� 
வாைழ Iட உ�ைன ெவM/" ! 
 
வா2�� ஒ�ைற |5" ெப=� 
ெவ=! வாைக ^C/ ! 
வாO�ைக$� | ேதா=&"ேபா�" 
இ�க�%ைத P./" ேதC/ ! 
 
ஒ��ைற ெப=ற ெவ=!�ேக  
ேவக" யாைவ5" &ைற�காேத !  



ஆைம$ட" ேதா=ற �யைல�ேபா�  
ஆ!யாைம$� இ��காேத ! 
ஒ� } }%த ெசC�&�  
ெப�ைம எ�E" 	ைடயாேத !  
ஓ� �ைற V�ய ெவC�&  
மைலக8 எ�E" உைடயாேத ! 
ஒZெவா� �ைற5" ெவ=! ெப=�  
ெவ=!0 �கர" ஏ!/ !  
காலெம�லா" அC%�� 	ட�&"  
அைலைய ேபால மா!/ !! 
 
 
  



�லதனB  
 
ெவ=! 	ைட%தத=& 
ஆணவ" வ�தா� 
அ� �ட%தன" ! 
 
அ/%த �ைற 
அைட5" ேதா��& 
அ�த ஆணவேம  
7லதன" !! 
 
  



பா�  
 
#%த�" ேதா� உைன  
ஆள ேந��தாX", 
&ள%3� த.T� ேபால  
#��டாேத ! 
 
#��Mடா�,  
ேசா"ேப!% தனெம)"  
பா��பC��/" ! 
ஓC�ெகா.ேட$�  
கட� ப�க" தா� !!  
 
  



ெதா"வதh�d  
 
"| எ�ைன% ெதா/வத=&8  
எ� ந.பைன  
நா� ெதாM//ேவ� !" 
வாO�ைக ெசா�ன� மரண%3ட"  
சாதைன5" வாO�ைக5"  
ந.ப�களா" !! 
 
 
  



Pேரா; 
 
�ேரா	க8 இற�க%தா� ேவ./ெமJ� 
ேவMபாள� K/காMC� தா� K=ற 
ேவ./" ! 
*ர0சார" ெச2� வா�& ேசகG%3ட !! 
 
  



ேபா�< 
 
ெவ=! 	ைட%தாX" 
பரவா$�ைல 
ேதா� 	ைட%தாX" 
பரவா$�ைல 
கல���ெகா8ளாம� மM/" 
இ��� டாேத 
அ� ேதா�யா� வ�"  
��ப%3X"  
ெவ=!யா� வ�" க�வ%3X"  
ெகா/ைமயான� !! 
 
  



� 
 
பMடாK ெவC�பத=& ��  
ைவ�&" a தா�  
ெவ=! 	ைட�பத=& �� 
வ�" ேதா� !! 
 
  



�� 
 
�%3 எ��" 
க%3� க%30 ெசா�லM/"  
க%3 ேவ.டாெமன !! 
 
 
 
 
  



யா� எ�r கs"t< 
 
இவைன� காணாத ஆ��ைல ! 
இவைன� க.டா�  
அ�த ஆ��ைல ! 
 
*Gெவ�ற ெசா�X�&  
ம� ெபய� ! 
இவ� வ��Mடா�   
#கR" �ய� ! 
 
இவ� இ��தாX" ெதா�ைல ! 
இவ� இ�லாC)" ெதா�ைல ! 
  
இவைன� காU" ேநர"  
எ��ேம ம�ம" ! 
இவJட'��� க�ணைன� கா%த�  
அவ� ெச2த த�ம" ! 
 
இவைன� க.டா�  
பல ரக�ய%ைத அ!ேவா" ! 
ந" உ.ைம உற�  
உ8ள #ைல ெத�ேவா" ! 



 
�வ� நம�& ெச25"  
ேசைவ இவ� ! 
இவைன� ெபறாத ஆ8  
உல	� எவ� ? 
 
க./*C%தவ��& சபா� !!  
ஆ"  
இவேன மரண"  
ந" Kட� அைண5" த�ண" ! 
 
 
  



காத� 

{ைன~�க� 
 
உ�ேனா/ ெச�ற இடெம�லா" 
உ�ேனா/ ேப�ய வா�%ைதெய�லா" 
#ைனவாக வ��  
ெநAைச� 	@�	றேத !! 
 
ஆமா"  
அ�ேற ெதG�3��க�ைல ! 
எ� ெநAைச 	@�க�ேபா&" 
க%3�&% தா� 
சாைன�*C�	ேறெனன !! 
 
  



வரB 
 
கடE8 எ�Jட"  
வர" ேகMடா�  
உ�வ" மா�"  
வர" ேகMேப� ! 
 
எ�ைன அழ&�ப/%3�ெகா8ள அ�ல  
| இழ�த  
உ� த�ைதைய  
எ�J� காMCட !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ெகாdைள  
 
வ8jவ� ேதா=�� ெபா	றா�  
இவ8 &ர� ேகM/ ! 
 
க"ப)" *ற�க #ைன�	றா�  
இவ8 எ@� பாட !  
 
அக%3ய)" ஐய" ெகா8	றா� 
இவ8 உட�  
த'O எR%ேதா ? எ�� 
 
இராஜ இராஜ ேசாழ� 
��ப" அைட	றா� ! 
இவ8 @ வாளா�  
தா� காய�பட�ைலேய என  
 
சாஜகா� அR	றா� க�ைலைர$�,  
த�)ைடய �"தாe  
என�காக� *ற��Mடாெளன !  
 
இவ�க8 ஐவ�" 
எைன ெகா�ல� பா��	றா�க8  



இவ8 மனைத 
நா� ெகா8ைள ெகா.டதா� !! 
 

 
 
 
 
 
 

  



காத�ேய ம�n�� ேவs"B 
 
க.க8 கல;&தC ! 
�ைட�க வர மாMடாயா ?  
எைன ம�J%� 
ட மாMடாயா ! 
 
எ� காதLேய !  
எ�)$�� காதLேய ! 
 
எ� தா2 ேபாL��தா2 ! 
இ���" எைனேய�  
ம�J�க மற�தா2 ! 
 
உன�காக எ� வGக8  
உன�காக எ� ர� �Jக8  
எ��" க த�3/" !  
உ�ைன� க பாC/" ! 
 
| எைன உ�வா�	ய �=*  
உ� பாச%ைத என�&" ெகாAச" க=* !  
 
நா� த.TG�லா மர" ! 



உ� பாச%த.T� ஊ=� உ$� வ�" ! 
 
ஊ=�வாயா ?  
எைன% ேத=�வாயா ? 
 
இJயாவ� எைன� �G�� ெகா8ளC  
இ�ைலேய� எ� உ$ைர ப!%�0 
ெச�லC !! 
 
 
 

 
  



காத� ெசl உr�யாl 
 
உடL� இ���  
&�3 ��த,  
உ$� உடைல  
M/ ��த,  
உடைல5" உ$ைர5" 
உன�& த�த,  
உ� ெப=ேறாைர  
| Kவா� ! 
இ��*)"  
உ� காதைல5" | ேந� ! 
உ$ேரா/ உ$ராக  
அைத Kவா� ! 
 
காதெல�ப� தவற�ல  
அ� தவ" ! 
தவ%ைத� கடE8 கைல%தா�  
அ�E" தவற�ல  
அ� உன�&" ைவ�&"  
பGMைச ! 
அைத ெவ�� / 
உ� தைடகைள% தா�C  



#�� /  
#�� Mடா�  
அZவா� உ� தைடகைள�  
ெகா�� Mடா�  
கடE8 இ��பா� உ�ேனா/  
க�லாக அ�ல  
தா2 த�ைதெய)" ெசா�லாக !! 
 
 
  



�ள��  
 
ெவ.Qலேவ ெவ.Qலேவ  
உ�ைன ெவ�ல 
ஒ�%3 வ��Mடா8 !  
உைன�ேபாலேவ எ� ெநA��  
இவ8 #ர�தரமாக% த;	Mடா8 ! 
 
#ல� பM/ ேமJ 
ெத�ற� IMட இராQ 
எ� மன3� ஏ� வ�தா2 | 
காத� ேநாைய ஏ� த�தா2 | 
 
&ழ�ைத �க0சG�*� �OகC%தா2 ! 
Kனா' அ�*� சாகC%தா2 ! 
க/" இ�"� வா8 V�னாX"  
Vழாத மன� என� ! 
உ� @க�ர.டா� VO�ததC ! 
ம.ேணா/ ம.ணாக0 சா2�ததC ! 
 
எ�ைன எ�ேபா� 
மா=ற ேபா	றா2 ? 
எ� VM/ ள�ைக எ�ேபா�  



ஏ=ற ேபா	றா2 ? 
 
  



ஆw 
 
#�� /" எ��தா� #ைன�	ேற�  
#=காம� |C�	ற�  
அைலைய தா� ெசா�	ேற� !  
அவ�� Pதான #ைனைவ�ேபால  
#=காம� |C�	ற� !! 
 
 
 
 

  
  



காத� �jஞாnzட� 
 
நா�: 
 
கடEேள 
க�J மனைத� க.ட!5" 
க�ெயா�� ெச2ய� 
காத� AஞாJைய 
அ)�*/ ! 
 
கடE8 அ)�*ய  
காத� AஞாJேய !  
க�J மன3� ைவ�&"  
ஒL�ெப��	ெயா�� ெச2 !  
அ�ேபாதாவ� 
அவ8 #ைன�ப�  
ேகM	றதாெவன� பா��கலா" ! 
 
காத� AஞாJ : 
 
கடE8 பைட%த  
க�J மனைத�  
கடEேள #ைன%தாX"  



க.ட!ய �Cயா� !  
 
கடE8 பைட%த 
நா� எ�பC� க.ட!ேவ� ? 
க�வைற$� ெப.UடL� 
தாேன இ��தா2 ! 
அ�ேபா� ெதGயைலயா ?? 
ெப. மன" !! 
ஹாஹாஹா ! 
  
நா�: 
 
| ஒ��ைற 
க�வைற�&0 ெச� 
*� ெப. மனைத�  
ப=!0 ெசா�  
ஹாஹாஹா !! 
 
(அவ� ெச�ல �=பM/ 3�"*ய *ற&) 
 
காத� AஞாJ : 
 
�G�� ெகா.ேட�  
எ� ேதாழேன !  



உண��� ெகா.ேட�  
எ� ந.பேன ! 
 
ள�க �Cயாத �3�  
வாO�ைக மM/'�ைல 
வாO� பா3யா&" 
ெப.க�" தா� ! 
 
ள�க �Cயாத அைன%�"  
கடE8 ர��பத=&� பைட%தைவ  
க�Jைய அ!���ெகா8வைத ட  
இர�%��ெகா8 ! 
கால" வச�தமா&" !  
இ�ப" #ைலயானதா&" !!  
 

 
 
 
 

  



தாMமஹா� 
 
தாeமஹா� ேபா�ற  
அழைக� ெகா.டவேள !  
சாஜகா� கால%3� |$�ைல !  
இ��3��தா� 
அவ� தாeமஹாைல� கMடாம� 
உ�ைன� கMC$��பா� ! 
காத� ேதைன� ெகாMC$��பா� !! 

 
  



�ேத�த� 
 
அவ�� I�த� ந�மணமா ?  
உலக� }�க8 ந�மணமா ? 
 எைவெய�� ெதGய%  
ேத�த� ேகMடன }�க8  
ேத�த� ேதைவ$�ைல  
"ேதா� உன�ேக எ�ேற�"  
}�க�ட"!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



காத� இல�கணB 
 

ஒ�வைர இழ�காம� இ��க  
ஒ�வ� பலைர இழ�	றா� ! 
அ�த ஒ�வைர  
அவ� இழ�&" ேபா�  
அவ� அவைனேய இழ�	றா� !  
இ�ேவ காத� !  
இ� தா� காத� !! 

 
  



யா� எ�r கs"t< 
 
இவ� ஓ� வ��ைறயாள�  
இவJ�லா நா/'�ைல  
இவ� ச�3�கா ஆj'�ைல ! 
 
இவ� இய=ைக$� கைட�� *8ைள  
இவனா� எ��" ெதா�ைல  
இவJ��தா� ேபாG� ேபா&"  
இவ� ெச�றா� பாG� ேபா&"  
இவேன ��� எR%� �%�  
இவேன ெமா%த உல	� ெசா%�  
அவேன காத� காத� காத� !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ம3���&Gயவ�  

�ர��� கன� 
 
Pைசக8 ���	ய 
காM/% a 
'�ன�க8 ேபா�றவ� 
| ! பார3 ! 
 
ெமாM/க8 G�3/" 
உ� பாMCJேல 
மைழ0ெசாM/க8 *�ெச�X" 
உ� ேப0�Jேல ! 
 
உ� க�&� 
*%தானவ� பலேகாC 
உலக" அைழ�	ற� 
உ� கைய நாC ! 
 
க%3$�லாம� கயா� 
ெவ8ைளயைன VO%3யவேன ! 



�%3$�லாம� 	ட�தவைன 
ைதயாக ேமெலழ ைவ%தவேன ! 
  
ேதS�க8 
I/ கMCயேதா  
உ�ற� வா$� ? 
*�ெபZவா�   
உ�கக8 வC	ற� ேதJ�.....? 
 
சா3க8 பல ேகாCைய 
இ"ம.Q� ெவMC VO%3யவேன !  
5�3க8 பலேகாC 
இ"ம.Q� ெகாMC% a�%தவேன !  
 
எ�ற� த'O� க$�  
*தாமகேன ! 
| ெச�ற பாைத$�  
நா)" ெச�ேவேன ! 
| ேபா=!ய த'ைழ  
நா)" ெசா�ேவேன !! 
  



பார� 
 
ெகாM/" மைழ5"  
#�� /"  
பM/��0�5"  
ெமாMC� ெச�� /"  
ெவMCய மர�"  
ம.Q� ஊ�!  
#�� /"  
இ�த மாமJத� பாMCனா� 
இ�த மகாக தா� பாCனா� !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



க��ேபரர] 
 
"மைழெயா�� ெபா2ைக$ேல  
நMச%3ர" இ��கா�  
நMச%3ர" இ��ைக$ேல  
மைழெயா�� ெபா2யா�"  
எ�� இய=ைக ெசா�னா�,  
 
"அC ேபாC 	��	 
உ� ேப0�L��  
வா2ைமெயா�� இ�ைலயC 
எ� கயரச� எR3ய ேபனா� 
ைமெய�ற மைழ5" 
கெய�ற நMச%3ர" உ8ளேத 
அ� எZவா� ?" 
எ�ேப� நா� !! 
 
ேதJ$� *ற�ததா� 
உ� கெய�லா" இJ�	றதா ? 
| *ற�ததா� தா� 
ேதJெய�ற ெபய� இ��	றதா ? 
 
கைத$� |ெயா� 



ேதாQயாக இ��	றா2 ! 
க%தாக" அைட�தவ)�&� 
ேகQயாக இ��	றா2 ! 
 
| கச�	�ேபாMட க5" 
 ஒ� ேகாC ெப�ேம ! 
| உ�	�ேபாMட க$�  
உலக" உைன% ேதC வ�ேம ! 
 
அழெக�ற ெசா�X�& ��கரச�  
கெய�ற ெசா�X�& | கயரச� !! 
 
 
  



க� தைலவc�� 
 
உ� ர� �J ெப=ற �கO  
ெப=றா� ேபா�"  
எ� க தைலவேன ! 
 
எ� ஆ58வைர கா%3��ேப� 
எ� க தைலவேன ! 
 
க ேவ./ெம�றா�  
காதLைய� ��வ'ைட$�  
ைவ�க ெசா�னா2  
ைவ%ேத� 
க வர�ைல..... 
| தா� வ�தா2 ! 
 
எ�ைன ம�J%�/  
க% தைலவேன  
உ� க வGக8 த�த 
மய�க%3� மய;	  
எRத% �வ;	 Mேட� ! 
  
|ேய ெப�" க ெதா&�ேப  



| I!ய� சG தா� 
 
உ� தா2 கைதக8 க./  
தாேனா எ�னேமா  
தா$� P� அளE கட�த  
பாச" ெகா.ேட�  
அவ8 ேநச" �G�ேத� ! 
 
ைவர�%� எ�)"  
எ� க%தைலவேன  
உன�& ந�!ேயா/ இவ� !!  
 
 
  



நா RP��மா� 
 
மைலெயா�� உைட��� ேபா$=� ! 
மன';& உைட�த க.ணாC ஆ$=� !  
கடெலா�� வ=!� ேபா$=�  
க.க8 க.T� கடL� �O	=� ! 
 
உ�கக8 யாX"  
ெச�த'O� }� வாச"  
உ� பாட� யாX"  
க"ப� த'@�  ேவஷ" !  
 
பார3ைய� ேபா� பல வ�ட" 
|$�ைலெயJ)" 
அவ� க ேபா� 
பல5க" ம�க8 மன3� 
வாOவா2 ! 
 
வ8jவ� க ேபால0 
 �!ய அள� |$��தாX"  
அத� �கைழ�ேபால� 
பல iறா./ ம.Q� வாOவா2 ! 
 



}�க8,  மைலக8  க.T� வC�	�றன !  
இய=ைக% தா5" ெவ8ள" வC�	றா8 !  
இJ த;கைள வ�Q�க�  
கஞJ�ைலெயன !  
அவ=�ட� ேச���  
நா)" அR	ேற� ஐயா !! 
 
 
 
 
 
 
  



ஒ�பா� 
 
த'O �%� இராசா 
எைன M/ ேபாT� 
|ேரா ேபான *�� 
எ� க.Q� க.T� !  
 
கைத% ேதெர/%�  
ஞால" K=! வ�a� !  
உ;க8 வGக��  
பல aைமகைள� ெகா�S�  
ேமXலக aைமகைள�  
கைளய அ;& ெச�kேரா ? 
  
கா"ப=ற ேராஜா 
அல;கG%த� ஐயா உ�ைன 
கா"�ைடய ேராஜாைவ�  
கயா� | அல;கG%ததா� ! 
 
உ� ேதக"  
இ�த ஞால" M/ *G�தாX" 
#� க ேமாக"  
இ�த ஞால" M/ *Gயா� ! 



 
| எR3யைவ யாE"  
��னேதா� பல�ப%தா� 
எR3யைவய�ல 
 
ேமக%3� எR3யைவ ! 
^GயJ� எR3யைவ  
#லா�க�� எR3யைவ  
க�வைற$� எR3யைவ!  
அ@யாதைவ ஐயா ! 
 
 
 
  



ச�க" 

த�T மக � 
 
}� கா"ைப ெவMC  
அ;& க%3 ைவ%� / ! 
ம$� ேதாைக$�  
இ�"� �கைள� ேகா%� / ! 
 
ைவர�%� கயழைக  
இ�)" IMC / ! 
காG |G� Kைவைய  
இ�)" ேச�%� / ! 
 
க.Qைம�காம� 
த'ழ� VMைட� பா�%� / ! 
நா� I!யைவ  
த'O ெப.கெள�பைத அ!�� / ! 
 
இராUவ%3=&" அ)�* ைவ�கலா"  
த'O� ெப.கைள ! 



அ)�*னா� }'$� �O தா�  
எ3Gக8 தைல ! 
இ%த& Vர" இ���"  
அ�*=ேக இவ�க8 ைல ! 
 
கா�3�$� ெபா�ைம�&"  
இவ�கேள எ/%��காM/ 
ேநதா�$� Vர%3=&" இவ�கேள 
எ/%��காM/ ! 
இவ�க8 ெப�ைமைய  
உல	=& எ/%�� காM/ ! 
கைத aM/ !! இைச பாM/ !! 
  
  



�ALPaகேள� 
 
த.TG� எRத�பMடேதா  
ெப.க�� பா�கா��0 சMட" ? 
இ�ைறய கலா0சார" மா! Mடேத  
மகா மMட" ! 
 
தா5" Iட� 
ேபா�%த ேவ.C58ள� ேதக" ! 
	ழவனா� Iட�  
ப�வ�ெப. #ைலைம ேசாக" ! 
 
க=ப@�ைப0 ெச2பவைன உ$ெரா/ 
ெகாj%� !  
ம;ைகயரா2 *ற�தவ�கேளா  
த'@� ெம�Lன எR%� ! 
 
தைடெசா�L அைட%� ைவ�க%  
தாL�கMC உ�Jட" அ)�ப�ைல !  
ஆ@5" அைல5மா2 அ�பா2 இ��க 
அ)�* ைவ%தன� ! 
 
ச�ேதக� பா�ைவயாேல 



சா3�க #ைன%தவைள0  
சமா3$� அைட%� Mடா2 !  
அவ8 கனEகைள0 
K�& iறாக உைட%� Mடா2 ! 
கடEேள ! 
இவ�க8 வாOைவ ஏ�  
இZவா� பைட%� Mடா2 ? 
 
#�%த�பட ேவ./"  
ெப.கj�& எ3ரான ெகா/Aெசய�  
பC%��பா�%�% 3���கேள�  
3��&ற�� எ%தைன இய� ? 
  



அe�� 
�Mடா8 ஆேண ! �Mடா8 ஆேண !  
ெப.கைள அ@�காேத !  
�0ைச� ெகா/�பவ� ெப.க8 தாேன  
எ�பைத மற�காேத ! 
 
வ$=!J� உ�ைன ெநA�J� 
உ�ைன  
Kம�பவ8 ெப. தாேன !  
மன3J� உ�ைன ம3தJ� உ�ைன�  
கா�பவ8 ெப. தாேன ! 
 
இZவா!���" ெப.ைன அ@%தா�  
�ட� | தாேன 
இைதய!�த *�)"  
க.ைண% 3ற�கா3��&"  
ஆ.ைம V. தாேன ! 
 
ெப.க8 ெப=ற ெபயைர ஆ�க8  
ெப=றதா� தாேனா, 
த=கால ெப.கைள�ேபா�  
அைவ5" வ=! வ�	�றன ?? 
 



இைவ யாE" ந" 
ேதச" ெப=ற 
அR�& ேதாழேன ! 
 
இைவ யாE" 
ஒZேவா� ஆU�&" 
இR�& ேதாழேன ! 
 
பC�த அR�&க8 எ�லா" 
ப3�த� ேபா�" ! 
அைண�த ள�&க8 எ�லா" 
அ@�த� ேபா�" ! 
 
ெகா%��ெகா%தாக�  
க�லைற ெச�ற  
}�கj" ேபா�"!  
 
ெசாM/0ெசாMடாக� க=க8 க��த  
க.T�% ��கj" ேபா�" !! 
 
 
 
 
 



யா� எ�r கs"t<  
 
இவ�  
க.களா� காண�Cயாத தராK  
இவ� *�ேன ெச�X" அரK 
 
இவ� ஒZெவா� நாMCX"  
மா��ப/வா�  
இவ� அவg� ெச2தா�  
ேகாவ�ப/வா� ! 
 
இவ� இ;ேக மM/"  
சGயா$�ைல  
எனேவ aயவ�களா�  
எ��" ெதா�ைல 
 
இவைன அ!ய அQய ேவ./" 
 க����ேகாMைட� 
*�� கா�க ேவ./" இ�த நாMைட 
  
இவ� � அ"� ேபா�றவ�  
எ�3� வைள%� டலா" ! 
 



இவ� பல �ைளகைள ெகா.டவ� 
எனேவ பல ெப�0சா�க8  
த�*0 ெச�	�றன ! 
 
ஏைழகைள மM/" ெகாM/"  
இவேனா இ�3யா� சMட" !! 
 
 
 
 
 
 
  



இைறவேன ச� ெசl 
 
ஒ� நாj�&  
ஓ� �ைற சா�*/ ! 
ம=ற ேநர"  
ப"பரமா20 K=!/ ! 
உ� ய�ைவைய  
அ�யா20 ��3/ ! 
*�� எ�Jட" 3�"ப வ�3/ ! 
 
இ�ேபா� உன�&� �G�3��&" ! 
&ழ�ைத ெதா@லாளG�  
�ய� ெதG�3��&" ! 
க.ட *��  
க.T� வC�3��&" ! 
�யர� கடL�  
மனேதா 'த�3��&" ! 
 
அ�த� *AK� ைகக��  
பAச" இ��த காரண%தா�  
தAச" அைட�த ைவர%ைத�  
ெகாAச; Iட இர�க'�!  
ெகAK" அள=& உைழ�க ெச2	றா� ! 



  
இைறவேன |ய!வா2  
இவ� �யர" ! 
இJ ��த�Iடா�  
இவ�க�� உ3ர" ! 
 
இJ #கழ�Iடா�  
இ�த� க��� சG%3ர" ! 
இJ #கO�தா� உலகேம  
உைன ெவ�%3/" !! 
 
 
 
  



இைற�tdைள  
 
தா2மC�& ஏ;&" *AKகேள ! 
உ;கைள ைத%தவ�க8 நAKகேள ! 
 
அழாa� அவ�க8 வரமாMடா� ! 
அ�ைப அவ�க8 தரமாMடா� ! 
 
|;க8 இைறவ� *8ைளக8 ! 
அவ� கR%3� ��ைலக8 ! 
 
கவைல ேவ.டா" க.T� }�கேள ! 
க.T� ேவ.டா" Kைவ% ேதS�கேள ! 
 
உல	� அைனவ�" அனாைத தா� ! 
ெசா�தெம�ப� ெபய��& மM/" தா� ! 
 
}�க�� இ��� ேதைன� *G%தா�  
ேத)" அனாைத தா� ! 
கைத$� இ��� க�%ைத� *G%தா�  
கைத அனாைத தா� ! 
 
மர%ைத ெவMC ேமைச ெச2தா�  



ம.U" அனாைத தா� !  
ெப=ேறா� பQ ெச25" VMC�  
&ழ�ைதேய அனாைத தா� ! 
 
அ�� ெமாM/கேள !  
தJைமைய� க./ ஏ;காa�  
த�ன"*�ைக இ��க% தய;காa� ! 
 
 
 
 
 
  



உலக� �ழLைத 
 

ஓ� வ&�பைற$�  
/ப/" கண%3�  
அ/%ெதா� வ&�பைற$�  
அைடப/வா2 ! 
 
ெபய� ைவ�கE" ஆ��ைல ! 
ெபயரா� அைழ�கE" ஆ��ைல ! 
 
எ�த மத�" இ�ைல ! 
எ�த இன�" இ�ைல ! 
 
ெசC$� மலராத ��ைல ! 
தா2 மC$� வளராத *8ைள ! 
 
|ேய உலக� &ழ�தா2 ! 
|ேய தானாக வள��தா2 ! 
 
மJதா இவைன ஏனடா  
ெதG��" கா�கா� /%தா2 ?  
மர%3� உ3�"  
இைலெயன உ3�%தா2 !! 



�Aநaைககd 
 
ஆ.ைம$� த�ைம ெகா��  
ெப.ைம$� த�ைம ெகா�/  
தா2ைம$� த�ைம அ=�   
மலM/%தாயாக வாOபவ8 ! 
*8ைள�ேப� #கழாம� இற�பவ8 ! 
 
கடE�� ைக ந/�கமா ? 
த�ைத$� உட� &ழ�பமா ? 
இவ�க�� இ�த #ைல !  
இவ�கேளா ச�3�*ைழ !  
இவ�கேளா கான� |G� மைழ !  
கடEேள !  
இJயாவ� சGயாக ைள ! 
 
வாச" இ���"  
}�க8 இ�ைல ! 
வ.ண" இ���"  
வான� இ�ைல ! 
ேசாதைன இ���"  
ேசா�வ� இ�ைல ! 
சாதைன �G��"  



மJதராக ம3�ப3�ைல ! 
 
இJயாவ� 3���ேவா" ந.பா ! 
3�;ைகயைர வள��ேபா" ந.பா ! 
 
3�ந;ைகய��& தJவGைச 
ெகா/�ேபா" ! 
3ன" அவ� காU" ெகா/ைமகைள% 
a��ேபா" !! 
 
அவ�கைள� கா�ேபா" !!  
ந�ல ச�தாய" பா��ேபா" !!  
 
 
 
  



ேபாைத 
 
ந" ப.பாMைட 
நாேம மற�� Mேடா" ! 
aய ேபாைத$ேல 
பலைர இழ�� Mேடா" ! 
 
பல ச�த3 
நாேமா கட�� Mேடா" !  
கலா0சார%ைத நாேம  
நா/ கட%3 Mேடா" ! 
 
அ�ேறா பல ெப.க8  
ந�ல ேபாதைன�& அCைம  
இ�ேறா �ல ெப.கj" 
aய ேபாைத�& அCைம ! 
 
இதனா� ெகM/ அ@	ற�  
இைளஞ�க8 ேதக" !  
எ�� வ�மா ம�ல�ெக)" உலக" ? 
 
பல அ!ஞ�க8 அ@�த�"  
இ�த ேபாைத$� தா� 



பல இைளஞ�க8 அ@வ�"  
இ3� ேபாைக$� தா� ! 
  
இைளஞேன  
உ� இலM�ய� பாைத�& 
அCைமயாகலா" ! 
உ� இ0ைச ேபாைத�&  
அCைமயாகலாமா ? 
 
உ� ச�3ேய இ�3யா� க.ணா&"  
|ேய ேபாைத�& அCைமயானா�  
இ�3யா #ைல எ�னா&" ?? 
 
 
 
  



�லB ெபய�Lத த�ழ�கd 
 
�ல" ெபய��த  
த'ழ�க8 நா;க8  
இல;ைக அக3க8  
இ�ைல நா;க8 
 
உட�க8 i�  
�.டாக VO�தா0K 
வசாய #ல%3�  
ர%தெவ8ள" பா2�தா0K ! 
 
உ8ள;ைக ேரைகயாக  
அ@யாமL��க ேவ.டா"  
ெந=!$� ச�தனமாக  
ஒேர நா�� அ@�காa� ! 
 
த'ழைன அ@�ேபாெம�பதா  
உ;க�� ேத�ய �த" ? 
ெச2த பாவ" �ேராக"  
யாE" ேபா�" ! 
 
ெவMட ெவMட  



வ�� ெகா.ேட இ��ேபா"  
ெவMCனா� VOவத=& மர'�ைல ! 
மர%ைத உ�வா�&" ேமக;க8 ! 
ேமக%ைத ெவM/தலா&மா ? 
காMC� a ைவ�க �C5", 
கா=!� a ைவ�க �C5மா ?  
 
எ"�டைல உ"மா�  
எ!�க �C5", 
எ�Jன%ைத உ"மா�  
&ைற�க �Cயா� !! 
 
கடEேள !  
 
ெபGய ப8ள" ெச23/ ! 
ெப�" கா�தக%தா�  
அைன%� ஆ5த%ைத5" ப!%3/ !  
அZவா5தத;கைள  
அ�ப8ள%3� �ைத%3/ ! 
இ�த இர%த ேபாராMட%ைத  
இ�பCேய)" #�%3/ !! 
 
 
 



�wயhறவ� வ� 
 
நா� காண ேவ.டா"  
aயைத� காண ேவ.டா"  
எ�பேத உ� �Cேவா ? 
| இ�ெள�பெத� ம�உவா ? 
  
உைன% 3ன" கா.பத=கா  
எைன� &�டா�	னா2  
க.ைண% 3�C�ெகா.டா2 ? 
 
கடEேள !  
கைதெய�ற உடL�  
க�%ெத�ற @ைய0 ேச��காத  
�Mடா8 கஞ� |  
ெத2வ� �லவJட"  
க�%ைத�ப=!� க=� வா  
@$�லாதவJ�  
�யர" ப=!� ேகM/ வா ! 
 
ம� அ��3M/0  
ெச��	னாேயா ?  
காைல ேநர" 



@ேயார�8ள  
g�க%3�  
எ� @ைய� ப!%தாேயா ? 
 
 இJ தவ� ெச2தா�  
இ�3ரேலாக%3� |3ம�ற%3�  
ப3ேவ� வழ�ைக 
ெச2தா� பாழா	  
/" உ� வாO�ைக 
இJயாவ� ேவைலைய0  
சGயாக ெச2 !! 
 
 
  



சா� ேவsடாB 
 
சா3 ேவ./ெம�றா�  
உணைவ உ.ணாa� ! 
உணE உ�வா�	ய  
வசா$ ப8ள� ! 
 
சா3 ேவ./ெம�றா�  
உைடைய உ/%தாa� ! 
உைடைய% �ைவ�பவ�  
அவெனா� வ.ணா� ! 
  
சா3 ேவ./ெம�றா� 
அழகாக இ��காa� ! 
�C ெவM/பவ� அ"பMட� ! 
 
சா3 ேவ./ெம�றா�  
ேதைன� &C�காa� ! 
ேதைன எ/�பவ� &றவ� ! 
 
கடE8 பைட%த 
மJதென�றா� மM/" 
அைன%� உதைய5"' ெப�;க8 ! 



 
"சா3ெய�ப� உ$� �0K  
வறM/ ெகௗரவெம�ப� இதய"  
மதெம�ப� எ�த� இர%த""  
என #ைன�&" �ட�கேள !  
 
இைவ 7��" ெச�ற *ற&  
உைம� �ைத�பவ)" 
ேவ� சா3�காரெனன  
உண��த *�ெபத=&  
சா'a'ைய� ெகா.டா/	k� ! 
 
ப8�$X" க�dG$X" உ8ள  
பCவ%3� மM/" பய�ப/%தலா"  
சா30 ச.ைட$�லா 
நாெட�பைத ம=றவ��& 
நா" உண�%தலா" ! 
 
வா�;க8 ! 
எ� ேதாழ�கேள ! 
அ�ெப)" இதமான த.Tரா�  
சா3ெய)" காM/%aைய 
அைண�கலா" !  
வா�;க8 ! 



எ� ந.ப�கேள ! 
பாசெம)" இள	ய கர;களா� 
மJதென)" கடE8 பைட�ைப  
இைண�கலா" ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



கட~ டB tரா�தைன 
 
தா2 மC P� g�க"  
தா$ட" ஒ� வா2 ேசா� !  
த�ைத ேபா� IGய Pைச !  
அவGடேம 3�/" உட� ெமா@ !  
 
த"*$ட" ஒ� #'ட0 ச.ைட !  
ச.ைட �C�த�" ஒ�றா&" பாச" !  
ந.ப)�&� ெகா/�&" ெச�ல உைத!  
உைத%தாX" உைடயாத இJய நM� !  
 
ேதா@$� &ரலா� இJய அ!Eைற !  
அ!Eைற �C�த�" தவைற0 ெச2த� ! 
 
காதL$� உதMC�  
காதL�	ேறென�ற வா�%ைத ! 
அேத உதMC�  
இ��கமான �%த" ! 
 
மைன$� அ�பான ச�ேதக" ! 
ச�ேதக%ைத ள�&" ச�ேதாஷ 
�ய=�க8 ! 



&ழ�ைத$� பா� �க0�G�� ! 
வள��த�" அத� இJய மழைல 
உ0சG�� ! 
 
இ�3வைர �3ேயா� இ�ல"  
ெச�லா3�%த� ! 
இ�வ��&ேம உ$� ஒ�றாக *Gத� ! 
அ/%த *ற இ�லாம� 
க�லைற$� இ�வ��&" இJய 
g�க"!  
 
a.C� பா��காத ேவதைன 
இைவேய இ�த மன3� *ரா�%தைன !! 
 
  



�ல ெசா�பணaகd 
 
�ல ெசா�பண;க8, 
எ� மனைத0 ெசா�க ைவ	�றன ! 
 
அர�ய�வா3 
ேத�த� வா�&�3 த�	றா� ! 
 
"VMC=ெகா� ைத ! 
அ� மரமா&" ! 
*� ஒZேவா� இைல5" 
பணமா&" !" 
 
அத=&% 
 
"த.TG�லாம� ைத�க 
ைதெயத=&" 
 
எ�	றாெனா� உழவ� ! 
 
�ல ெசா�பண;க8, 
எ� மனைத0 ெசா�க ைவ	�றன ! 
 



&�ெய�லா" IMடமாக�  
IMC=&0 ெச�	�றன !  
&�� IMCெலா� &$� ச%த" !  
அ� &�$� 
அைழ�ேப� ச%த" ! 
 
&�க8 ேபச�ேபச 
மJத�க8 மா./ R	�றன� ! 
 
"இ�பC%தாேன இற�ேதா" நா;கj""  
 
�G��ட� ெசா�	ற� &�  
�ல ெசா�பண;க8, 
எ� மனைத0 ெசா�க ைவ	�றன ! 
 
வசா$க8 
ைதகைள ைத�காம� 
��% ��கைள ைத�	�றன� ! 
ஷம=ற மJத� வ�வானாெய�� ! 
 
மர;கj�கெக�லா" இற�ைக  
�ைள�	ற� ேவ� }'%ேதC 
அைவ உயர� பற�	�றன !  
எ;& ெச�	kெரன மJத� ேகMக, 



 
"த%த வா2�&% 
த.T� த�த� தா� 
மர� எ��� 
மைழ த�" எ;கj�ேக த.TG�ைல 
எ��� !"  
 
எ�� ெசா�L 
இ�3$X" க.T�% ��கைள%  
த��M/0 ெச�	�றன ! 
 
�ல ெசா�பண;க8, 
எ� மனைத0 ெசா�க ைவ	�றன ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



யா� எ�r கs"t< 
 
இவைன எவ)" 
M/0 ெச�ல மாMடா� ! 
த�ைன ைத%தவைன 
R;	ய மா=றா� ! 
 
க��� ெவ8ைள  
#ற ேபாைத 
அ3க" இ��தா�  
மJதனாவா� ேபைத ! 
  
கா�3ைய� ெகா�றவ� இவ� தா� 
உலக சா�3ைய�  
ெகா�பவ)"; இவ� தா�  
இவ� ைக$� ெதாட�ICய a 
சGயான வ@$�  
பய�ப/%� |  
 
உ$� உட� M/�  
*G�தா� *ண"  
இத=	ைட$� வாM/"  
இவேனா பண" !! 



ஏனடா ? 
 
எ�தெவா� *ர0சைன�&"  
த=ெகாைல �Cவ�ல !  
உன�& உGைம இ�ைல  
உ�)$ைர� ெகா�ல !  
 
உல	� பல உ./  
உ�ன!வா� ெவ�ல !  
எ�பC மன" வ�	றேதா  
ெப=ேறாைர M/0 ெச�ல ! 
 
காதெல�ப� 
ப�வ� *ைழ ! 
இத=& 
உ�)$ரா ைல ? 
 
வாO�ைகேயா 
அழ	ய வான� மைழ ! 
வாO�� ெச�லடா ! 
ெச2யாேத த=ெகாைல ! 
 
கடE8 ெகா/%த 



உ$� இ�ேவ ! 
மரணெம�ப� 
அைனவ��&" ெபா�ேவ ! 
 
கடE8 ெகா/%தைத 
அவேன எ/�பா� ! 
இ�ப%ைத5" ��ப%ைத5" 
அவேன ெகா/�பா� ! 
 
இத=காக% த=ெகாைல  
பாைத�& ெச�லலாமா ? 
ைதGயமாக இ��தா�, 
உலைகேய ெவ�லலா" !! வா ! 
 
ேத! /வாயா ? 
வாO�ைக� பCைய  
ஏ! /வாயா ?  
 
மா! /" ! 
வாO� காய"  
\�	ர%3� ஆ! /" !! 
 
 
 



எமேலாகB  
 

எமேலாக%3� ஒ�நா8  
வழ�கமான ஆ8 ேச��ைக  
 
"எம� :  
 
அேட ! �%3ர &�தா ! 
வ�த மாJடைர வGைச$� வர0ெசா�  
ேகM&" ேக8�&� ப3�கைள% 
தர0ெசா� !  
 
�%3ர� :  
 
உ%தரE எமேன ! 
உ" �� அைனவ�" சமேன !  
 
மா�த� ம�ைதேய  
வGைச$� வா !  
வ�� #�� ப3�கைள% தா !  
 
எம� :  
 



இவ�கள� பாவ �.Qய;கைள�  
பMCயL/ !  
 
�%3ர� :  
 
இவ� ஒ� அர�ய�வா3  
இவ� ச7க%3� aரா யா3 ! 
இவ� ேசைவ ெச2ய வர�ைல !  
ஏைழக�� சாைவ0 ெச2ய வ�தவ� !  
 
இர%த தான" ெச2தேத  
இவ� ெச2த �.Qய" !  
பல மைனகைள ைவ%3��த�  
பாழா2� ேபான இவ� க.Qய" !  
 
எம� :  
 
ெந��ைப 7MC%, a$� வாMC 
வ�%ெத/;க8 !  
இவ� உடைல� Iரா"  
அGவாளாேல  
அ�%ெத/;க8 !  
 
அத=&�� ஓரா./  



ெசா��க" ெபறM/" !!  
 
�%3ர� :  
 
அ/%தவ� இவேனா  
IL�பைட% தைலவ� !  
காைச வா;	 ஆைள� ெகா�றா� !  
அ� தா� அவன� த�ம" எ�றா� !  
அவேன எமனா" ெசா�L� ெகா.டா� !  
அர�ய�வா3 �ெல�றா�  
இவ� தா� பாண" !  
 
ஒ��ைற அ�ன தான" ெச2தா�  
பல�ைற பலG� தைலக8 ெகா2தா� !  
 
எம� :  
 
ெந=! வ@யாக�  
கட�பாைறைய இற�&;க8 !  
இவன� ர�க8 இ�பைத5"  
ெபாCயா2 ந��&;க8 !! 
 
அத=&�� ஓரா./  
ெசா��க" ெபறM/" !!  



 
 
�%3ர� :  
 
அ/%தவ8 ெப. !  
இவெளா� ேவ� !  
�க%3� அல;கார"  
ெபா2யா2� }�  
ஆ.கைள� கMCX�& இR%தா8   
பல &Cகைள� ெக/%தா8 !  
இவள� உடைல�  
பல மJத��&% தான" ெச2தேதா/  
உ���கைள  
ம�%�வமைன$X"  
தான" ெச2�8ளா8 !! 
இ�ேவ இவள� �.Qய" !!  
 
எம� :  
 
அMைட� }0�ைய  
ேமேல M/  
உ3ர" &C�க0 ெச25;க8 !  
பா"*� ஷ%ைத�  
&ட%3� #ர�*  



�R�" &C�க ைவ5;க8 !! 
 
அத=&�� ஓரா./  
ெசா��க" ெபறM/" !! 
 
�%3ர� :  
 
இ�3$� வ�தவ�  
ஒ� &Cகார� !  
&ழ�ைத எ��  
த�ைன� I�வா� !  
ேபாைத ம��  
நாj" ஊ�வா� !  
 
&/"ப" கனைவ%  
ெதாைல%� அR� 	ட�&" !  
ேபாைத� கன�  
இவ� 'த�� 	ட�பா� ! 
 
மைழ5" ெவ$X"  
இவ� Iைரைய� கட�&" ! 
ேசாக%ேதாேட இவ� &/"ப�  
ெபாR�க8 நட�&" !! 
 



ெச2த �.Qய"  
ஒ��ேம இ�ைல !  
ெசா��க" �&" வ@5" இ�ைல !!  
 
எம� :  
 
மாMC� ெகா"*�  
&%�;க8 !! 
........ 
 
(அத=&8 &Cகார� உர%த &ரL�)  
 
&Cகார� :  
 
த�ம" அ!வா2 ! 
எம த�ம ராஜேன !  
 
நாேனா� &Cகார� தா� !  
�.Qய" அ=றவ� தா� !  
 
எ�ற� பண%ைத அர�ய�வா3 
எ/%தா� !  
அ3� தா� இர%த தான" ெகா/%தா� !  
அவJட" பண%ைத அCயா8 ெப=றா�  



அ�ன தான�" அ3� வ�த�தா� !  
 
 
P3ைய அவ)" ேவ��&% த�தா�  
அ3� வள�%த உ��ேப  
தானமான� !  
எனேவ,  
கண�&� ேபாMடா�  
என�&" இ;ேக  
நா�கா./ ெசா��க"  
ந�&க"  
எ�றா� !! 
 
�!� ேநர"  
ேயா�%த எமேனா  
நா�வ��&" நரகேம  
ந�ல� எ�றா� !!  
 

______*****______ 
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